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Wil je graag wat meer informatie over het Ruimtepact 2040 en het plan-MER? Kom dan naar een van de infomarkten  
waarbij de provincie meer uitleg geeft, telkens doorlopend tussen 17u en 20u: 

• in Genk op woensdag 22 februari 2023 (PLOT-hoofdgebouw, Marcel Habetslaan 7) 

• in Beringen op maandag 27 februari 2023 (Be-Mine, Koolmijnlaan 203)

• in Pelt op donderdag 2 maart 2023 (Dommelhof, Toekomstlaan 5)

• in Hasselt op maandag 6 maart 2023 (Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 - toegang via Bosstraat)

• in Sint-Truiden op woensdag 15 maart 2023 (GAZO, Gazometerstraat 3) 

• in Tongeren op maandag 20 maart 2023 (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO-campus),  
 Sint-Truidersteenweg 323)

• in Maaseik op donderdag 23 maart 2023 (Ziekenhuis Oost-Limburg Maas en Kempen, Diestersteenweg 425)

Infomarkten

WWW.RUIMTEPACT2040.BE
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WELK STUKJE LIMBURG WAS VOOR JOU  
LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT?  

NEEM EEN FOTO EN MAIL HEM NAAR  
OPHETEERSTEGEZICHT@LIMBURG.BE  

EN MISSCHIEN VLIEG JE BINNENKORT MET EEN 
LUCHTBALLON BOVEN JE FAVORIETE PLEKJE.
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Waar zullen de Limburgers in de toekomst wonen, werken 
en wandelen? Het Ruimtepact 2040 tekent de krijtlijnen uit 
van hoe Limburg er in 2040 op ruimtelijk vlak moet uitzien. 
Heel concreet: de provincie wil de kernen gericht versterken 
en de open ruimte beter beschermen. In plaats van 
bijkomende ruimte aan te snijden, zet het bestuur voortaan 
in op een kwalitatieve verdichting, opdat de uitrustingsgraad 
van dorpen verbetert. Met minder ruimte meer doen: dat is 
het uitgangspunt. Tegelijk wordt zo de kostbare open ruimte 
maximaal gevrijwaard.

Open ruimte is op allerlei vlakken een troef voor Limburg. 
De aantrekkelijkheid van natuur en landschap draagt bij aan 
het mentale welzijn van de Limburgers én de vele bezoekers. 
Open ruimte brengt heel wat economische meerwaarde 
met zich mee: vruchtbare bodems leveren voedsel, bomen 
zuiveren de lucht, waterlopen zorgen voor water. Open 
ruimte functioneert ook als een klimaatbuffer die beschermt 
tegen de nefaste gevolgen van de klimaatverandering, van 
droogte tot overstromingen.

Een doordacht en modern ruimtelijk beleid is nodig om 
onze ambities te bereiken, maar ook om onze welvaart te 
verzekeren en lokale ondernemers te ondersteunen. De 
provincie doet dit niet alleen, maar reikt de hand aan alle 
actoren: overheden en gemeentes, het maatschappelijk 
middenveld, ondernemers, investeerders, het onderwijs, … 
en natuurlijk de Limburger zelf. Tussen februari en mei 2023 
kan elke inwoner van Limburg zijn of haar mening geven 
over de plannen. Eind 2023, begin 2024, zal het Ruimtepact 
2040 definitief in werking treden. Zo kunnen we ook in 2040 
blijven genieten van onze welvarende provincie met haar 
vele bijzondere landschappen.

Woord vooraf

Inge Moors, 
gedeputeerde van Ruimtelijke  
Ordening en Wonen

“HET IS ONZE  
GEZAMENLIJKE  

VERANTWOORDELIJKHEID  
OM DE STERKE LIMBURGSE  
TROEVEN TE VERSTERKEN  

EN UIT TE SPELEN”
Limburg staat bekend als de gezelligste provincie van Vlaanderen. Onze typische stedelijkheid met middelgrote steden 
en mooie dorpen, onze groene en waardevolle landschappen en onze innovatieve ondernemingen … het zijn stuk voor 
stuk krachtige troeven. Maar ook in Limburg neemt de open ruimte af. De gemiddelde grootte van de openruimteclusters 
daalde hier van 420 hectare in 1976 naar 100 hectare in 2013.

Om ons ruimtegebruik in goede banen te leiden, werkt de provincie al sinds 2003 met structuurplannen. In de laatste 
twintig jaar is de context echter totaal veranderd. Het klimaat is onvoorspelbaar geworden. De verkeersintensiteit 
neemt toe. Het aantal Limburgse gezinnen stijgt, maar de gezinnen verkleinen. De economie internationaliseert. Al deze 
uitdagingen dwingen de provincie Limburg ertoe slimmer om te gaan met haar ruimtelijk beleid. Na drie jaar grondig 
onderzoek heeft de provincie een reeks concrete doelstellingen en acties opgesteld om ons ruimtegebruik zo zorgvuldig 
mogelijk te structureren. Deze werden gebundeld in één grote ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het nieuwe 
Ruimtepact 2040.
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Met het Ruimtepact 2040 tekent de provincie de krijtlijnen 
uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040. 
Momenteel zitten we in de fase van het ontwerp. Dit kwam 
tot stand op basis van advies, onderzoek en overleg met vele 
partners.

Via een parallel proces onderzoekt de provincie ook de 
impact van het beleidsplan op het milieu, samengevat in 
het plan-MER. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien, 
worden eveneens zo veel mogelijk geïntegreerd in het 
Ruimtepact 2040.

Op 14 december 2022 stelde de provincieraad het ontwerp 
Ruimtepact 2040 en het ontwerp Plan-MER voorlopig vast. 
Van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023 vindt er een 
openbaar onderzoek plaats over het ontwerp Ruimtepact 
2040 en het ontwerp Plan-MER, met inspraak en participatie 
van de brede bevolking in Limburg.

In het “Ruimtepact 2040” werken we aan heel wat 
uitdagingen die een impact hebben op de leefomgeving 
van Limburg. De samenstelling van de bevolking 
wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De 
verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De 
open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor 
onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en 
ontspanning. De provincie wil de troeven van Limburg 
versterken en uitspelen. Zo is Limburg centraal gelegen in de 
Euregio Maas-Rijn, heeft het veel kwalitatieve open ruimte, 
een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van 
incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. 
Het Limburgse DNA is erg specifiek en een ruimtelijk beleid 
op maat van Limburg is dus nodig.

Het Ruimtepact 2040 is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. Het Ruimtepact 2040 vertrekt vanuit een 
globale visie op de toekomst voor Limburg in 2040. Aan 
de hand van de thema’s wonen in stads- en dorpskernen, 
openruimteschakels en economische ruimte, geeft het 
beleidsplan aan hoe de aan deze visie werkt. 5 engagementen 
vormen hierbij de kwalitatieve maatstaf voor de uitvoering.

Het “Ruimtepact 2040” is het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg. Met dit 
plan toont de provincie haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
van Limburg richting 2040.

Wat? Proces

DEFINITIEF  
RUIMTELIJK 

BELEIDSPLAN: 

Ruimtepact
2040

 open ruimte    ruimtebeslag

Limburg
69,5

30,5

Vlaams
gewest 66,7

33,3

Bebouwde oppervlakte 
percentage t.o.v. totale oppervlakte

Open ruimte versus ruimtebeslag 

percentage t.o.v. totale oppervlakte

Eind 2023 / begin 2024:  
De provincieraad buigt zich over de 

goedkeuring van het Ruimtepact 
2040 en het Plan-MER. Het nieuwe 

beleidsplan treedt daarna in 
werking en vervangt het Ruimtelijk 

Structuurplan Limburg.

Najaar 2023:  
De Procoro brengt haar standpunt 
uit over het ontwerp en het gevolg 

dat best gegeven kan worden aan de 
reacties uit het openbaar onderzoek.

Midden 2023:  
De Deputatie bundelt alle 
reacties uit het openbaar 

onderzoek en brengt 
hierover verslag uit bij de 

Provinciale Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening 

(Procoro).

Voordat het  
Ruimtepact 2040 echt  

in werking treedt, zijn er 
nog een aantal stappen  

te nemen.

LIMBURG VANDAAG.

Ruimte voor...
Het Ruimtepact 2040 zet de ruimte in Limburg 
centraal, op alle vlakken die het dagelijkse leven 
beïnvloeden. Van wonen en werken tot ontspanning 
en verbinding.

Limburg
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Het provinciebestuur wijzigt haar toekomstvisie op ruimte niet zomaar. Ze 
volgt hiervoor een juridisch vastgelegde procedure waarbij ze de burgers graag 
informeert en inspraak geeft in de plannen tijdens het openbaar onderzoek van 17 
februari 2023 tot en met 17 mei 2023.

Tijdens deze periode kan iedereen de documenten van het Ruimtepact 2040 en het 
bijhorende plan-MER inkijken op www.ruimtepact2040.be. De documenten liggen 
eveneens ter inzage in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen van Limburg.

Ruimtepact 2040

Infomarkten

HOE REAGEREN?
Reageren op het ontwerp kan schriftelijk 
of digitaal, ten laatste op 17 mei 2023, 
op een van volgende manieren:

• per e-mail aan  
 ruimtepact2040@limburg.be;

• per aangetekende brief aan de  
 provincie Limburg,  
 afdeling ruimtelijke planning,  
 Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;

• door afgifte tegen ontvangstbewijs in  
 het Provinciehuis,  
 Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

• door afgifte tegen ontvangstbewijs in  
 één van de gemeentehuizen binnen  
 de provincie

• door afgifte tegen ontvangstbewijs  
 op één van de infomarkten.

Gelieve in uw reactie duidelijk te 
vermelden of u reageert op het 
ontwerp Ruimtepact 2040 of het 
ontwerp plan-MER.

RUIMTE VOOR
Het zijn mooie vooruitzichten voor het Limburg van 2040. De provincie kiest resoluut 
voor sterke steden en levendige dorpen én voor het behoud van de open ruimte.  
De kwaliteit van onze leef- en woonomgeving is een voortdurend aandachtspunt.

In 2040 is Limburg als regio aantrekkelijker en dynamischer 
dan ooit tevoren. Limburg heeft karaktervolle steden 
en dorpen en een kwalitatieve open ruimte binnen een 
divers landschap. De economie is lokaal en internationaal, 
competitief en duurzaam. Ontwikkeling en hergebruik 
binnen het bestaande ruimtebeslag is in 2040 het 
nieuwe normaal. Alles draait om een goed evenwicht 
tussen kwaliteitsvol kernversterkend wonen, duurzaam 

ondernemen en het beschermen van de open ruimte. Zo’n 
evenwicht leidt vanzelf tot een groei in levenskwaliteit, 
welvaart en biodiversiteit. Zo is Limburg gekend en 
gewaardeerd bij haar huidige en nieuwe inwoners, 
investeerders en partners.

AANGENAAM LEVEN

leven

“DE BESTE MANIER  
OM JE TOEKOMST  
TE VOORSPELLEN 

IS HAAR ZELF  
TE CREËREN.”

Wil je graag wat meer informatie over 
het Ruimtepact 2040? Kom dan naar 
een van de infomarkten waarbij de 
provincie meer uitleg geeft, telkens 
doorlopend tussen 17u en 20u: 
 
• in Genk  
 op woensdag 22 februari 2023  
 (PLOT-hoofdgebouw,  
 Marcel Habetslaan 7) 

• in Beringen  
 op maandag 27 februari 2023  
 (Be-Mine, Koolmijnlaan 203)

• in Pelt  
 op donderdag 2 maart 2023  
 (Dommelhof, Toekomstlaan 5)

• in Hasselt  
 op maandag 6 maart 2023  
 (Boudewijnzaal van het Provinciehuis,  
 Universiteitslaan 1 - toegang via  
 Bosstraat)

• in Sint-Truiden  
 op woensdag 15 maart 2023  
 (GAZO, Gazometerstraat 3) 

• in Tongeren  
 op maandag 20 maart 2023  
 (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch  
 Onderwijs (PIBO-campus),  
 Sint-Truidersteenweg 323)

• in Maaseik  
 op donderdag 23 maart 2023  
 (Ziekenhuis Oost-Limburg Maas  
 en Kempen, Diestersteenweg 425)

Openbaar onderzoek



In 2040 is Limburg een aangename en gevarieerde 
woonomgeving, met sterke steden en leefbare dorpen. 
Mensen vinden binnen hun regio een kwalitatieve en 
betaalbare woonplaats. De voorzieningen en de (duurzame) 
bereikbaarheid van de kernen zijn in overeenstemming 
met het type kern, gaande van de grotere steden (Hasselt 
en Genk) over kleinere historische steden en grote dorpen 
tot echte plattelandskernen. Het groen is overal nabij. Die 
afwisseling tussen stad, dorp en landschap zorgt voor een 
uitgesproken woonkwaliteit die Limburg onderscheidt van 
andere stedelijke regio’s. Kernversterking en groei gebeuren 
altijd op maat van de kern. Verweefbare economische 
functies en handel vinden een plaats binnen de centra van 
steden en dorpen. Dat zorgt voor meer stedelijke beleving, 
vitalere dorpskernen én het behoud van de open ruimte.

STERKE STEDEN EN  
LEEFBARE DORPEN

In 2040 blijft Limburg een topregio op vlak van 
open ruimte, zowel door de omvang als de 
kwaliteit ervan. Die ontsnippering maakt het 
openruimtesysteem functioneel, klimaatrobuust 
en veerkrachtig en verhoogt de visuele kwaliteit 
van Limburg. De ecosysteemdiensten die 
hieruit volgen, bieden tal van winsten, zoals 
meer biodiversiteit, meer voedselproductie, 
een goede waterbalans, een aangename 
leef- en ontspanningsomgeving, een 
toeristisch aantrekkelijke regio en een hogere 
klimaatadaptatie.

HOOGKWALITATIEVE  
OPEN RUIMTE
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LIMBURG VANDAAG.

• MEER STEDELIJKE BELEVING

• VITALE EN KWALITEITSVOLLE DORPSKERNEN

• MINDER RUIMTELIJKE VERSNIPPERING

• ROBUUST, VEERKRACHTIG EN  
 KLIMAATBESTENDIG OPENRUIMTESYSTEEM

• MEER PLANOLOGISCHE RUIMTE VOOR  
 NATUUR, LANDBOUW EN BOS

Ambitie Ambitie

Categorieën van open ruimte 
percentage t.o.v. totale oppervlakte
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In 2040 is de Limburgse economie nog steeds 
gedifferentieerd, competitiever en duurzamer. Limburg 
biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatie, 
onderzoek, ontwikkeling en internationalisering. De 
economie bloeit dankzij een ruimteshift waarbij de ruimte 
efficiënter benut wordt. Hierdoor is er voldoende en 
kwalitatieve ruimte op goed gelegen en goed bereikbare 
werklocaties. Bedrijventerreinen zijn duurzamer geworden 
door het verhoogde ruimtelijke rendement en door de 
integratie van groen-, water- en energievoorzieningen. 
De vele creatieve start-ups uit de incubatoren zijn lokaal 
verankerd en krijgen de ruimte om hun activiteiten vanuit 
Limburg internationaal verder uit te bouwen. Landbouw 
is een belangrijke ruimtebeheerder en zorgt als grote 
economische speler voor duurzame, gezonde en nabije 
voedselproductie. De vrijetijdseconomie floreert dankzij de 
ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke eigenheid 
van Limburg. Deze economische sector is daardoor niet 
delokaliseerbaar.

In 2040 staat Limburg bekend als een economisch aantrekkelijke regio voor lokale 
en internationale ondernemers. Stads- en dorpskernen vormen echte hotspots 
voor ondernemingen. Bedrijventerreinen zijn duurzamer, vlotter bereikbaar en 
efficiënter ingedeeld.
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• DUURZAME ECONOMISCHE GROEI ZONDER  
 RUIMTELIJKE NETTO-UITBREIDING

• EEN NOG AANTREKKELIJKER  
 VESTIGINGSKLIMAAT

• BETERE BEREIKBAARHEID EN  
 MULTIMODALE ONTSLUITING

• MEER RECHTSZEKERHEID

• MINDER RUIMTELIJKE VERSNIPPERING

• MEER DOEN MET MINDER RUIMTE

Ambitie
In 2040 zijn de dorps- en stadskernen van Limburg gezellig 

levendig. De kleinhandel is geconcentreerd in het hart 
van de kernen. Niet-hinderlijke bedrijven zijn verweven 

binnen de dorps- en stadskernen. Hierdoor zijn er minder 
woon-werkverplaatsingen nodig. Bovendien kunnen de 

industriegebieden zo voldoende ruimte blijven bieden voor 
belastende activiteiten.

VERWEEFBARE KLEINHANDEL EN 
BEDRIJFSLOCATIES

OMGEVING . februari 2021 . 20110_PL_basislaag
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EEN BLOEIENDE ECONOMIE

“ER IS NIETS  
ZO STABIEL  

ALS VERANDERING.”



EEN RIJKE DIVERSITEIT AAN 
LANDSCHAPPEN

In 2040 is Limburg een open en internationaal georiënteerde 
en geconnecteerde provincie, binnen de Euregio Maas-Rijn 
en tussen de Vlaamse Ruit, Eindhoven, de Randstad, het 
Ruhrgebied en de Luikse regio.  
 
 
 

Limburg ontwikkelt zich verder in relatie tot - en 
in samenwerking met - haar omgeving en heeft 
vanuit grensoverschrijdend perspectief een goede 
ontsluiting via auto-, water-, spoor- en fietswegen. 
Samenwerkingsverbanden rond ruimtelijke structuren, 
gebieden en projecten versterken Limburg binnen een 
ruimere regio.

INTERNATIONAAL GECONNECTEERDE 
PROVINCIE

Het Limburg van 2040 is een provincie waar de open ruimte een belangrijke plaats 
inneemt te midden van een rijke diversiteit aan landschappen, karaktervolle steden 
en dorpen en bedrijvigheid. Het is een regio waar fietsers alle ruimte hebben en 
recreatie en toerisme floreren.
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In 2040 is de variëteit aan kenmerkende landschappen 
in Limburg meer dan ooit een troef. Limburg koestert 
haar ruimtelijke kenmerken, kernkwaliteiten en regionale 
diversiteit. Die ruimtelijke regionale eigenheid bepaalt 
mee de identiteit van Limburg en de Limburgers, en is 
een fundament voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
valoriseren van de ruimtelijke regionale eigenheid verhoogt 
de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen, projecten, de 
regio en het landschap.

“GROTE RESULTATEN  
HEBBEN GROTE  

AMBITIES NODIG.”

• DOORONTWIKKELING ALS INTERNATIONAAL  
 GEORIËNTEERD ECONOMISCH SYSTEEM

• GOEDE CONNECTIES EN ONTSLUITINGEN  
 OVER DE GRENZEN HEEN

Ambitie
• VRIJWAREN EN VERSTERKEN VAN WAT LIMBURG KARAKTER GEEFT

• DE RUIMTELIJKE KWALITEIT VERHOGEN

• HET BEWUSTZIJN EN INZICHT IN ONZE REGIONALE DIVERSITEIT VERGROTEN

Ambitie



De vrijetijdseconomie doet het goed. Vele, relatief 
kleinschalige, toeristische bedrijven zijn verweven in stads- 
en dorpscentra of zijn geïntegreerd in de open ruimte 
(plattelandstoerisme). 

Zo versterken zij onze ruimtelijke regionale eigenheid. De 
recreatieve fietspaden zijn dé toeristische publiekstrekkers 
van Limburg. Door de herschikking van onbenutte 
of slecht gelegen recreatiezones naar open ruimte, 
komt er planologisch meer plaats vrij voor recreatieve 
ontwikkelingen op andere, beter geschikte locaties. Hierdoor 
kan de vrijetijdseconomie blijven groeien én creëren we 
meer en sterkere open ruimte. Want de open ruimte in 
Limburg blijft een belangrijke troef voor het lokale toerisme.

MEER RUIMTE  
VOOR DE FIETS

EEN STERKE VRIJETIJDSECONOMIE
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Een verhoogde aandacht voor de fiets in de ruimtelijke 
ontwikkeling zorgt voor een systematische optimalisering en 
kwaliteitsverhoging van het fietsnetwerk. De fietsers krijgen 

meer ruimte in Limburg. Dat stimuleert het fietsgebruik en 
draagt bij aan de positie van Limburg als fietsparadijs. “HET LEVEN  

IS ALS FIETSEN.  
OM JE EVENWICHT  

TE HOUDEN, 
MOET JE IN 
BEWEGING  
BLIJVEN.”

• MEER FIETSGEBRUIK

• RUIMTE VOOR COMFORTABELERE, VEILIGERE  
 EN VLOTTERE FIETSVERBINDINGEN

• FIETSBELEVING GEKOPPELD AAN LANDSCHAP,  
 ERFGOED EN RECREATIE

Ambitie



In 2040 is de mobiliteit verder geëvolueerd, zowel op 
ruimtelijk als technologisch vlak. Het aantal autokilometers 
is afgenomen: door meer nabijheid van voorzieningen en 
werkgelegenheid, door coherente fietsinfrastructuren, 
sterker openbaar vervoer, meer gedeeld gebruik en vlotte 
overstapmogelijkheden in mobipunten. Die verschuiving 
is ook zichtbaar in de inrichting van de publieke ruimte 
in dorpen en steden én in de groenere verbindingen. 
Alternatieven voor de auto krijgen een kwaliteitsvolle en 
prominentere plaats. Mobiliteit wordt al in de conceptfase 
van ruimtelijke projecten geïntegreerd, met een focus op 
duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen die meer verkeer 
opleveren, situeren zich stelselmatig in omgevingen  
met een hoge bereikbaarheid en een goede  
multimodale ontsluiting.

EEN DUURZAMERE  
MOBILITEIT

In 2040 is Limburg ruimtelijk verbonden op vele manieren. Groenblauwe aders 
verbinden natuur- en bosgebieden. Vlotte mobiliteitsverbindingen zorgen voor een 
duurzame bereikbaarheid. Zonnepanelen en windturbines komen op de juiste plek 
terecht.

RUIMTE VOOR
verbinden

RU
IM

TE VO
O

R VERBIN
D

EN

• EEN GOED FUNCTIONEREND  
 OPENRUIMTESYSTEEM 

• DE VISUELE KWALITEIT VAN LIMBURG  
 VERSTERKEN

• BETERE MULTIMODALE BEREIKBAARHEID 

• BIJDRAGEN AAN DE MODAL SHIFT  
 NAAR 60% AUTO EN 40 % DUURZAME MODI

Ambitie Ambitie

SAMENHANGEND OPENRUIMTESYSTEEM
In 2040 heeft Limburg een sterk en samenhangend openruimtesysteem. Er is een optimale verbinding tussen de grote kernen 
natuur, landbouw en bos. Groenblauwe aders vormen een ecologisch en natuurlijk netwerk. Ze verbinden natuurgebieden 
met elkaar en dringen door tot in bebouwd gebied op wijk-, buurt-, straat- en perceelsniveau en versterken de samenhang 
van het openruimtesysteem.
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Natuur- en bosgebied

 natuur- en bosgebied
1 Sahara
2 Grote Heide
3 Bosland
4 Kempen-Broek
5 Kamp van Beverlo
6 Duinengordel
7 Vallei van de Zwarte Beek
8 Averbode - Gerhagen
9 De Wijers
10 Tenhaagdoornheide
11 De Teut
12 Bokrijk
13 De Maten
14 Nationaal Park Hoge Kempen
15 Munsterbos
16 Schulensmeer
17 Mombeekvallei
18 Nieuwenhoven
19 Voerstreek

Waterloop

 waterloop  
 (bevaarbare, 1e cat. en 2de cat.)

Landbouwlandschap

 landbouwlandschap

A agrarisch landschap Noordoost Limburg

B grootschalig agrarisch landschap  
 Haspengouw en Voeren

C kleinschalig agrarisch landschap  
 Maasvallei

D Weidelandschap West-Limburg

Openruimteschakel

 groenblauwe ader Vlaams/provinciaal  
 niveau

 provinciale openruimtecorridor

 provinciegrens

 gemeentegrens

 bebouwingsstructuur



In 2040 is de energie-efficiëntie verhoogd door zuinig 
ruimtegebruik in kernen en op bedrijventerreinen. De 
energietransitie naar een decentraal systeem met vooral 
hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen is gerealiseerd. 
Energie wordt grotendeels lokaal geproduceerd, opgeslagen, 
uitgewisseld en gebruikt. 

De energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Er 
is plaats voor grootschalige infrastructuren zoals zon- en 
windenergie, maar de inplanting ervan is afgestemd op de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van Limburg. Ook 
voor kleinere collectieve, hernieuwbare energieoplossingen 
is er plaats. Pilootprojecten maken nieuwe ontwikkelingen 
en heringerichte gebieden energie-efficiënter en duurzamer.

EEN GESLAAGDE ENERGIETRANSITIE
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5 DE KWALITATIEVE MAATSTAF
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Opstarten van ruimtelijke  
pilootprojecten

De provincie start kwaliteitsvolle, innovatieve 
pilootprojecten op met ingrepen op goed 

gekozen plekken, met nieuwe instrumenten 
en/of met uitvoeringsplannen. De provincie 

werkt daarbij gebiedsgericht, geïntegreerd en 
regionaal gedifferentieerd.

Zuinig ruimtegebruik 
 en ruimtelijke kwaliteit

Het ruimtebeslag wordt beter benut op die 
plaatsen die goed gelegen zijn. De open ruimte 

wordt maximaal gevrijwaard. De provincie 
past dit principe toe op de maat en eigenheid 
van Limburg en steeds vanuit de principes van 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Gemeenten ondersteunen  
om gemeenschappelijke  

doelen te realiseren
De provincie ondersteunt de Limburgse 

gemeenten bij gemeenschappelijke doelen om 
de realiseerbaarheid van het Ruimtepact 2040 

op het terrein te verhogen.

Grensoverschrijdend denken 
en samenwerken

Er worden allianties gesloten met  
aangrenzend(e) gemeenten, provincies, gewesten 

en/of andere samenwerkingsverbanden 
om gezamenlijk te werken aan ruimtelijke 

grensoverschrijdende projecten.

Klimaat en energie 
ruimtelijk integreren
Klimaatmitigatie en -adaptatie  
en de verduurzaming van het  

energiesysteem zitten in al hun  
vormen verweven in het ruimtelijk  

beleid.

“IN HET  
MIDDEN VAN DE  

MOEILIJKHEID LIGT  
DE KANS.”

• OMSLAG NAAR EEN DUURZAAM  
 ENERGIESYSTEEM

• RESPECT VOOR LANDSCHAPPELIJKE  
 KWALITEIT EN RUIMTELIJKE REGIONALE  
 EIGENHEID

• VOLDOENDE DIVERSIFICATIE VAN  
 ENERGIEBRONNEN

Ambitie

engagementen


